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międzyludzkie. W okresie wakacyjnym poświęćmy też więcej uwagi naszym po
trzebom duchowym. Piękno przyrody niech kieruje nasze serca i umysły ku Bogu
– Stwórcy. Aby we wszystkim był uwielbiony Bóg (por. 1P 4,11). Życzy Redakcja.
Następny numer Biuletynu parafialnego ukaże się po przerwie waka
cyjnej.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś o godz. 18 nabożeństwo czerwcowe oraz nowenna do św. Apostołów
Piotra i Pawła przed uroczystością ku Ich czci. W dni powszednie nabo
żeństwo to odprawiamy o godz. 9.30 i 18.30.
2. W środę wspomnienie liturgiczne św. Ireneusza, biskupa i męczennika.
3. W czwartek 29 czerwca – Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła.
Z tej okazji podczas Mszy św. o godz. 18 gościć będziemy J. E. ks. bpa Pio
tra Jareckiego, który odprawi ją wraz z Solenizantami.
4. We wtorek Nowenna do św. Judy Tadeusza o godz. 17.30. O godz. 18 Msza
św. w intencji podziękowań i próśb.
5. W tym tygodniu przypada I sobota miesiąca. Zachęcamy do spowiedzi
i Komunii świętej, aby z Jezusem rozpocząć czas wakacji i urlopów. W so
botę o godz. 11 Msza św. oraz nabożeństwo wynagradzające do Niepoka
lanego Serca NMP.
6. Informujemy, że od początku lipca w naszej Bazylice będzie obowiązywał
wakacyjny porządek Mszy św.: w niedziele nie będzie Mszy św. w dolnym
kościele, a w dni powszednie Mszy św. o godz. 16.30.
7. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej.
8. Wszystkim rozpoczynającym swój wakacyjny wypoczynek życzymy dobrej
pogody, bezpiecznych podróży oraz Bożej opieki na każdy dzień. Niech
kontakt z przyrodą pozwoli zregenerować siły fizyczne i duchowe oraz po
może odkrywać i kontemplować bliską obecność Boga w wielkości i pięk
nie otaczającego nas świata. Szanownych Gości, odwiedzających
Warszawę, serdecznie pozdrawiamy, zapraszamy do zwiedzenia naszej
Bazyliki i również życzymy dobrego, spokojnego wypoczynku. Szczęść Bo
że!
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z Ewangelii św. Mateusza (Mt 10,2633)
Jezus powiedział do swoich apostołów: Nie bójcie się ludzi. Nie ma bowiem nic za
krytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano do
wiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na ucho,
rozgłaszajcie na dachach! Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie
mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprze
dają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie
na ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie
się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, który się przyzna do Mnie
przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się
Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.

KOMENTARZ DO EWANGELII
Aż trzy razy powtórzony przez Pana Jezusa apel: „nie bójcie się” skierowany
do Apostołów, jest swego rodzaju streszczeniem Ewangelii tej niedzieli, ale jest
też czymś bardzo istotnym w całym przesłaniu Chrystusowej Dobrej Nowiny.
Uczeń Chrystusa nie powinien obawiać się ludzi nawet tych, którzy zabijają ciało,
bo duszy zabić nie mogą, ponieważ jego życie jest w rękach Boga – Ojca Niebie
skiego. Czuwa nad nami Boża Opatrzność. Należymy do Tego, który Ukrzyżowa
ny – Zmartwychwstał i żyje! Idziemy za Zwycięskim Panem, który zapewnia nas
o swojej stałej obecności „przez wszystkie dni aż do skończenia świata” (por. Mt
28,20). Chrześcijanin całym swoim życiem tzn. w słowach i czynach ma przyzna
wać się do Chrystusa wobec spotkanych ludzi, a wtedy też – obiecuje Pan – On
przyzna się do swoich wyznawców przed Ojcem Niebieskim. Wiara, którą żyjemy,
nadzieja za której światłem idziemy drogą miłości – wszystko to powinno mieć
też swoje zewnętrzne wyrazy i to niezależnie od okoliczności, także i tych nie
sprzyjających, gdy będzie się narażonym na prześladowanie. Swoich wyznawców
Msze święte w niedziele: 6, 7.30, 9 (radiowa), 10.30* (dla przedszkolaków), 10.30 (dla dzieci),
11.45 (suma), 13, 16, 19, 19* (dla studentów);
w dni powszednie: 6, 7, 7.30**, 8, 9, 12, 16.30**, 17**, 18, 19**
Spowiedź w niedziele: podczas każdej Mszy św.; w dni powszednie: 6  12, 17  19.30,
w I piątek miesiąca: 6  12, 15.30  19.30
Adoracja Najświętszego Sakramentu od poniedziałku do piątku: 9.30  16.30**
(oznaczenia miejsc: * w dolnym kościele, ** w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej)
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Pan Jezus uprzedza: „Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwy
ciężył świat” (J 16,33).
Jest bolesnym paradoksem, że w XXI w., gdy tyle mówi się o prawach czło
wieka, chrześcijaństwo jest dzisiaj najbardziej prześladowaną religią na świecie.
Chrystofobia przybiera różne formy: od krwawych prześladowań wyznawców
Chrystusa po szykanowanie chrześcijan i dyskryminację, która nierzadka jest
w świecie zachodnim, w tym i w samej Europie. W ponad 70 krajach świata ła
mie się prawo do wolności religijnej, 350 milionów chrześcijan poddawanych jest
różnym formom dyskryminacji, 200 milionów chrześcijan jest brutalnie prześla
dowanych, 100 tysięcy chrześcijan ginie rocznie za wiarę w Chrystusa. Potrzeba
naszej wielkiej modlitwy za naszych prześladowanych braci i duchowej solidar
ności z nimi. Ich heroiczne postawy wiary winny nas zachęcać do odważnego da
wania świadectwa o Chrystusie w naszej codzienności, do życia według Bożych
przykazań i nauki ewangelicznej.
W konfrontacji ze złem, z przeciwnościami niech światło niesie nam Słowo
Boże: „Większy jest ten, który w was jest, niż ten, który jest w świecie” (1J 4,4).
Szukajmy też oparcia we wstawiennictwie Matki Najświętszej i świętych oraz
odwołujmy się do opieki naszego Anioła Stróża!
26 czerwca (poniedziałek)
św. Zygmunta Gorazdowskiego (18451920)
Święcenia kapłańskie otrzymał w 1871 r. w Katedrze lwowskiej. Był czło
wiekiem głębokiej modlitwy i prowadził gorliwą działalność duszpasterską, cha
rytatywną, redaktorską i wydawniczą. Jest założycielem zgromadzenia Sióstr
Św. Józefa (Józefitki), które prowadzą zainicjowane przez niego dzieła chrześci
jańskiego miłosierdzia. Nazywano go lwowskim Apostołem Bożego miłosierdzia,
Ojcem ubogich, którego pragnieniem było „być wszystkim dla wszystkich, aby
zbawić choć jednego”. 26 czerwca 2001 r. Jan Paweł II dokonał we Lwowie beaty
fikacji ks. Zygmunta. Kanonizowany w 2005 r.
29 czerwca (czwartek)
św. Apostołów Piotra i Pawła
W naszej Bazylice tradycyjnie przed uroczystością
św. Apostołów odprawiana jest specjalna nowenna ku Ich
czci. Pierwotny tekst „Nabożeństwa do Świętych Apostołów
Piotra i Pawła... na dziewięć dni święto ich poprzedzające
rozłożone” powstał w języku włoskim. Z początkiem lat 70
tych XVIII w. został przetłumaczony na język polski przez
ks. Adama Naruszewicza, biskupa koadiutora Smoleńskie
go, a także wybitnego pisarza i poetę polskiego Oświecenia,
współpracownika króla Stanisława Augusta. Nabożeństwo
to zostało dedykowane kościołowi św. Krzyża w Warszawie,
o czym wspomina w przedmowie sam Naruszewicz, zazna
czając że wprowadzenie tej nowenny było inicjatywą „nie
których pobożnych osób” w porozumieniu z Księżmi
Misjonarzami. Po raz pierwszy tekst nabożeństwa został wydany prawdopodob
nie w 1773 r. Nowenna do św. Apostołów Piotra i Pawła w Bazylice św. Krzyża
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w Warszawie, została po latach przywrócona, co znamien
ne także dzięki inicjatywie osób świeckich. Warto zauwa
żyć, że w zrekonstruowanym po zniszczeniach wojennych
Ołtarzu Ojczyzny (dawny Ołtarz Najświętszego Sakra
mentu) znajdują się figury św. Apostołów Piotra i Pawła.
Posągi tych Apostołów są także w fasadzie Świątyni świę
tokrzyskiej. W okresie międzywojennym w prezbiterium
kościoła św. Krzyża, przy drewnianej balustradzie, znaj
dowała się figura św. Piotra, Apostoła, wykonana ze stopu
metalu, która była wierną kopią figury tego Apostoła
z Bazyliki Watykańskiej.
Apostołowie Piotr i Paweł we wspólnocie Chrystusowe
go
Kościoła
mają szczególne miejsce. Św. Piotr –
jako
pierwszy
wyznał
wiarę
w Chrystusa i z nawróconych Izra
elitów założył pierwszy Kościół.
Chrystus uczynił go widzialną Gło
wą Swojego Kościoła. Św. Paweł –
z dawnego prześladowcy, dzięki ła
sce Pana, po swoim nawróceniu,
otrzymał dar jasnego rozumienia
bogactwa prawd wiary i stał się na
uczycielem narodów pogańskich.
Swoją wierność Chrystusowi przy
pieczętowali śmiercią męczeńską ok.
67 r., w Rzymie.
Na rozpoczynający się czas urlo
pów i wakacji życzymy naszym Czy
telnikom Bożego błogosławieństwa.
Niech czas odpoczynku przeżywany
z Bogiem, przyniesie odnowę sił du
chowych i fizycznych; niech umocni,
czy odbuduje wszystkie dobre relacje
Nabożeństwa
niedziela:
poniedziałek:
wtorek:
środa:
czwartek:
I czwartek miesiąca:
piątek:
sobota:

18.00 – Nabożeństwo Eucharystyczne
18.30 – Nabożeństwo do św. Wincentego a Paulo
17.30 – Nowenna do św. Judy Tadeusza
18.30 – Nabożeństwo do św. Józefa
18.30 – Nabożeństwo do Najświętszej Krwi Jezusa
17.30 – Nowenna ku czci Świętego Jana Pawła II
18.30 – Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusa
9.30 – Nowenna do Matki Bożej Niepokalanej
Objawiającej Cudowny Medalik
I sobota miesiąca: 11.00 – Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP

